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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 12 DECEMBER A.S. 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

 
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  
Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  
Ingezonden brieven dienen voorzien te zijn van naam.  

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  
huis aan huis verspreid wordt in America.  

 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse 

bedrijven, participanten in het LaefHoês  en leden van de OVA 
kunnen adverteren. 

Wat wordt wanneer opgehaald ? 
Download de app “Afvalwijzer “ op uw telefoon. Toets 
uw postcode in en bekijk wat er aan de beurt is. Handig.  

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   
Zet uw afval tijdig aan de straat. 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
 

Om uit te knippen: 
Alarmnummer algemeen 112    Politie minder dringend gevallen: 0900 – 8844 
Prov. Klachten telefoon   043-3617070   Huisartsenpost:  0900-8818 
Gemeente Horst a/d Maas 077-4779777    coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 
Kind Centrum De Wouter 0774641918    Stichting “ Aan de Brug” 077 4641269 
OJC Cartouche   077 4642166    Kantine (v.v America)  077 4641212 
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255   Huisartsenpraktijk America  077 4641707 
Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983  Gymnastiekzaal  077 4641924 
Redactie Peelklokje  077 4642033  Dorpsraad America  06-51554717 
Dagblad De Limburger 077-7110046  Hallo Horst a/d Maas 077-208 3201 
Wonen Limburg (Horst) 088-3850800  Lokale omroep Horst a/d Maas 077 3987742 
CIZ Nrd Limburg   088-7891000  Gehandicaptenplatform  077 3986684 
Kindertelefoon  0800 – 0432  Voor een Anoniem gesprek  077-354 88 88 
Melding zwerfvuil -  077- 4779777  Bestuur ‘t LaefHoes -  0774641943 
Beheerder Aan de Brug Kees   06-10100175  beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl  
Dorpsondersteuner Hay Mulders  06-21274075  Gebiedsteam Peel   077-4779777 
Vervoer in America :   06 38294416  Synthese Horst  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023  Meld Misdaad Anoniem”   0800 – 7000 
Kennisloket Ouderenzorg  088 131 16 57  Danure verloskundige zorg         0773981450 

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn: 043-3617070  
 

Woning huren ?? 

Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 
www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van 

Limburg. Zorg wel dat u ingeschreven staat bij 
www.thuisinlimburg.nl voor huurwoningen van Wonen 
Limburg of Woonwenz en dat u jaarlijks uw inschrijving 

verlengt. 
 

Hulp of zorg nodig ??  
Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 

077-4779777 
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DE POLITIE NODIG ?????? 
Alarmnummer als elke seconde telt. 112  
Geen spoed, wel politie nodig ?         0900 – 8844 (niet gratis) 
0900 – 8844  Centrale meldkamer  
0900 – 8844  Administratieve politie-informatie (bureau  
  Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 
Wijkagenten voor America zijn: Hans Nillesen en Andrea Longstaff. 
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn bereikbaar via het 
bekende telefoonnummer 0900 – 8844. Tevens kunnen mensen  mailen (vind 
men vaak handig) via wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl  

  

Gastouder Truus 
            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
  Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de boerderij 
           Opvang op flexibele tijden 

        Seizoen/thema gerichte activiteiten 
Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197 

E-mail: ghmreintjes@gmail.com  
 

 

Synthese, locatie Horst 
Locatie ’t Gasthoes.  
Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl 
Wij bieden ondersteuning bij: 
- Initiatieven in de buurt, wijk of dorp 
- Het vormgeven van een aangename leefomgeving 
- Inzet voor elkaar 
- Individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk 

 en geld, gezin en opvoeden. 

Onze uitganspunten: 
- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig 
- Wij zijn thuis in de wijk en het dorp 
- Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een  

aangename leefomgeving 
- Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, wijk  

of dorp 
- Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden. 

Maatschappelijk Werk: 
Voor een aanmelding bij het maatschappelijk werk kunt u zich melden bij de 
gemeente Horst aan de Maas. Een medewerker van het gebiedsteam zal u te 
woord staan. Er is geen spreekuur. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

Fax : 077-4642212 
             Mail : info@schurinkelektroservice.nl 
 

Als iedereen een ander helpt, zijn we allemaal geholpen !! 
Kijk op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of via de nieuwe 
website van America : www.inamerica.nl (elkaar helpen). 

 

 

Is weer open en er kunnen weer boeken geruild 
worden.  

Loop dan gerust eens binnen. Liever niet in de pauzes.   

 

Huisartsenpost Noord Limburg  
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s nachts?  
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m)  www.cohesie.org 
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Afspraak bij de gemeente: direct en snel geholpen! 

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? U kunt een afspraak 
maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via (077) 477 97 77.  
 

Wat is STAP?  
Eén loket in Horst aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan 
met vragen over wonen, zorg, welzijn, financiën en administratie.  
Stichting Siham, Stichting Synthese, Proteion Welzijn, de Bibliotheek, 
Door in Plus en de gemeente Horst aan de Maas bundelen hun krachten 
en vormen gezamenlijk het Steun- en AdviesPunt.  

 
STAP is gevestigd in de bibliotheek en kent voorlopig één 
spreekuur, nl. op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur, alleen op 
afspraak. Bereikbaar via stap5961@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 

"Kom d'r beej" 
"Kom d'r beej" is de naam van een WhatsApp groep hier in America.  

Denk jij ook vaker: "Hoe fijn zou het zijn als....?"  
Spreekt jou dit aan en ben je alleenstaand, gescheiden of 
weduwe/weduwnaar?  
Voel je uitgenodigd, sluit je aan en laat je verrassen door de initiatieven van 
alle deelnemers en doe mee! 
Alleen is maar alleen, samen is meestal zoveel gezelliger. 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 
Peggy Wismans (06-48550730) peggywismans@home.nl  

 
 

 

                  Madeleine Schuurmans 
Verpleegkundig overgangsconsulent, leefstijl coach, 
orthomoleculair therapeut.  
Voor advies, begeleiding en coaching: 

• Vermoeidheid. Opvliegers. Stemmingswisselingen. 
Menstruele problemen. Gewrichtsklachten.  

• Voor optimale gezondheid. Verbeteren sportprestaties. 
Voedingsadviezen. 
(de meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten, geheel of gedeeltelijk) 
Bel of mail voor een afspraak; 06 23451271 of madeleineschuurmans@home.nl 
www.madeleineschuurmans.nl  

Telefonisch ben ik altijd bereikbaar !! 

 

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal 
op www.inamerica.nl onder het kopje “het 

Peelklokje” 
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Makkelijk Melding Maken!!!  
Wist u dat er handige App’s bestaan waarmee u zeer 
gemakkelijke melding kunt maken van “problemen” 
buiten op straat, zoals een losliggende stoeptegel, 
graffiti, stankoverlast, afval, hondenpoep, wegen of een kapotte 
straatverlichting?  
Met de “Buiten Beter” of de “Mijn Gemeente” App is uw 
melding zo gedaan bij de gemeente. Foto maken, locatie 
aangeven en het probleem omschrijven en klaar is…… 

 

Activiteiten Aan de Brug. 
 

Voor vragen of reserveringen kunt u terecht bij  
de beheerder van Aan de Brug: Kees 06-10100175 

beheerderaandebrug@gmail.com 

 

Vervoer in America  
Rit bestellen via: 06-38294416 op ma. 
t/m vrij. tussen 10 en 12 uur.  
Ook hier geldt: niet fit, bestel geen 
rit !  
Gebruik alleen dit nummer, a.u.b. geen privénummers.  
 

 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
Een aantal zorgdisciplines onder één dak  

midden in het centrum van America: 

Zie ook www.laefhoes.nl  
 

BLOEDPRIKKEN  
Op maandag van 8.00 – 8.30 uur en  
op donderdag van 09.30-10.00 uur. 

In ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee.  
 

Wilt u gebruik maken van de DUO fiets?  
Neem dan contact op met Vervoer in America:  
06-38294416 op ma. t/m vrij. tussen 10 en 12 uur.  
 

WhatsApp Buurtpreventie in 
America! 
Wil je meer weten of wil jij ook een Americaanse WABP-
Groep opstarten, neem dan contact op met Marco Hesp, 

06-51554717 of via veiligamerica@gmail.com. Laten we 
samen America veiliger maken!!!  
 

Het schoolplein bij Kindcentrum de 
Wouter is geen openbaar terrein, d.w.z. 

niet toegankelijk na sluitingstijd. 
 

Oproep aan verenigingen e.d., die activiteiten 
organiseren: 

Houd u aan de geldende maatregelen en adviezen en gebruik vooral uw 
gezond verstand. Overweeg vooraf goed of u uw activiteit met 
inachtneming van de geldende maatregelen wel veilig kunt organiseren .  
Om begrijpelijke redenen komt u hiermee voor moeilijke keuzes te 
staan. Jammer genoeg is dit nu de situatie waarin we nu staan.  
Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact op met de gemeente: 
077 4779777 
Neem contact op met de organiserende vereniging over het al of niet 
doorgaan van een activiteit. 

http://www.laefhoes.nl/


MEDEDELINGEN ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA 
Corona-virus maatregelen: (19-11-2021) 
De 1,5 m. blijft gehandhaafd binnen de kerken.  
Een gedeelte van de banken is weer afgesloten.  
Handen ontsmetten bij binnenkomst. 
 Mondkapjes op bij het lopen in de kerk.  
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.  
Voor wijzigingen of aanvullingen op deze regels en op onderstaand programma:  
zie het mededelingenbord naast de kerkdeur. 
 

Programma december / januari in onze kerk in America: 
Zondag 5 december: geen mis 
Zondag 12 december: 11.00 uur – h.mis 
Vrijdag 17 december: 13.30 uur – h.mis – kerstviering KBO America 
Zondag 19 december: geen mis 
Maandag 20 december:18.30 uur   in de H. Lambertuskerk Horst een viering van 

boete en verzoening als voorbereiding op Kerstmis 
Vrijdag 24 december: 16.30 uur – kindje wiegen voor peuters en kleuters 
17.30 uur – Gezinsmis, voor het hele gezin 
1e Kerstdag 25 dec.: GEEN MIS - de kerk is open van 11.00 uur tot 16.00 uur  
om een bezoek te brengen aan de kerststal en/of een  kaarsje aan te steken 
2e Kerstdag 26 dec.: 11.00 uur – h.mis m.m.v. ons kerkkoor , na de mis is de 
kerk eveneens open tot 16.00 uur 
 
Oudjaarsavond  31 december (om 18.30 uur) en nieuwjaarsdag 1 januari (om 
10.30 uur) is er in de H. Lambertuskerk in Horst een h.mis die u kunt bezoeken. 
Zondag 2 januari: geen mis  Zondag 9 januari: 11.00 uur – h.mis 
Zondag 16 januari: geen mis Zondag 23 januari: 11.00 uur – h.mis 
Zondag 30 januari: geen mis 

 
Voor de tijden van de missen in andere parochies verwijzen we naar de site van 
de RK Federatie Horst-Sevenum : www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl . 
Hier vindt u ook de misintenties per parochie. 

 
Opgave misintenties, fundaties enz.: 
Dit kunt u doen door middel van een briefje in de brievenbus, Pastoor 
Jeukenstraat 4  of bij Mart Derks, tel. 077-4641956, mjg.derks@home.nl  of via 

het Secretariaat van de RK Parochiefederatie Horst-Sevenum waartoe onze kerk 
behoort.  
Contact algemeen secretariaat  tel. 077-3981416. Op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.  
Email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl   
Het tarief voor een mis op zondag is €27,50. Bankrekening bij de Rabobank:   
voor h. missen  -  NL44 RABO 0102 5012 97,   
en voor kerkbijdrage  -  NL76 RABO 0102 5075 11. 
Telefoonnummer priesternooddienst:  
Hebt u dringend een priester nodig, bijv. voor een ziekenzalving ( en niet voor 
het doorgeven van misintenties en andere vragen) dan is hiervoor een 
telefoonnummer beschikbaar: 06-55408023. Mocht u niet direct contact krijgen, 
spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en telefoonnummer in. De priester die op 
dat moment de telefoon beheerd kan mogelijk op het moment dat u belt druk 
bezig zijn. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld!  
 
Namens de RK Federatie Horst-Sevenum:  
de coördinatoren van de St. Joseph parochie America 

 

DUO fiets America!! 
In de wintermaanden zal het niet zo van 
toepassing zijn, maar De duo fiets is 
beschikbaar en bedoeld voor mensen, 
die niet meer alleen kunnen gaan 
fietsen.  
Voor de Pieten van Sinterklaas hebben we graag een uitzondering 
gemaakt.  
Wilt u toch  gebruik maken van de DUO fiets om een ritje te 
maken?  
Neem dan contact op Vervoer in America:  06-38294416 op ma. 
t/m vrij. tussen 10 en 12 uur. De fietsmaatjes staan klaar om met 
u te gaan fietsen.  
Wil je zelf met iemand gaan fietsen? Na een korte “cursus” kun je 
er al mee op pad.  
Neem hiervoor en voor informatie contact op met Hay Mulders 06 
21274075. 

 

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
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BESTE LEZERS VAN ’T PEELKLOKJE 
Na ruim 31 jaar ga ik stoppen als redactielid van ’t Peelklokje.  
Het was altijd een genot om te horen hoe goed ’t Peelklokje 
gelezen werd. Daarom wil ik iedereen bedanken voor het contact 
aan de deur, via de telefoon of op welke manier dan ook. Maar ook 
alle redactieleden, vouw- en nietploeg, bezorgers, BEDANKT !! 
 
Groetjes, Ine van den Munckhof-Ummenthun. 

 

 
 

Woning huren ?? 

Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 
www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van Limburg. Thuis 
in Limburg is een samenwerking van zeven woningcorporaties in Limburg. 
Samen verhuren en verkopen zij ruim 50.000 woningen.  
Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen om vanaf 
de datum dat een woning aangeboden wordt, ook snel te reageren op het 
beschikbare woningaanbod .  
Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg of Woonwenz 
e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven bij 
www.thuisinlimburg.nl. Dit is GRATIS !!  
U krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een woning beschikbaar 
komt.  
Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug.  
U mag ook de dorpsondersteuner inschakelen hiervoor.  

 

Oude foto’s  ?! 
De Werkgroep Oud – America is op zoek naar allerhande oude foto’s, 
bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere spullen, die waardevol 
kunnen zijn voor in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie 
maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m. weer terug. 
Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  
of Hay Mulders (4641949). 
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Dorpsondersteuner America. 
Dorpsondersteuner Hay Mulders helpt bij het vinden van 
oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Hij 
kijkt wat de hulpvrager zelf kan doen en zoekt in zijn of haar 
omgeving naar oplossingen, zoals: 
- Hoe werkt dat nou met dat DIGID? 
- Bij wie kan ik terecht als ik een aanpassing in huis nodig heb?  
- Wat moet ik doen om in een huurwoning te kunnen? 
- Ik zoek een “maatje” voor mijn zieke moeder. Weet jij 

iemand? 
- Hoe werkt dat nou met die DUO fiets? 
In America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, maar 
ook veel mensen die een aanbod hebben en iets willen doen voor 
een ander.  
Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan 
weten! 
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de verbinding te leggen 
tussen een hulpvrager en u als vrijwillige aanbieder van uw tijd en 
uw “talent’. Samen komen we dan tot een match. Het is Voor 
elkaar en door elkaar! 
Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of 
telefonisch: 06-21274075  Uiteraard is het dan mogelijk om een 
afspraak te maken. Ik help u graag (verder) voor zover ik kan. U 
kunt op mij rekenen.  

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

Er worden regelmatig plastic zakjes met 
hondenpoep in de bladkorven gegooid. Dit is niet 
de bedoeling! Hondenpoep mag in de 

daarvoor geplaatste prullenbakken of gewoon 
thuis in de prullenbak bij het restafval! 
Bij voorbaat dank.    
Namens alle Americanen 

 

 

ZAP’ers in America 
Inmiddels heeft een groepje vrijwilligers zich aangemeld om het 
hele jaar door ZAP’er (Zwerf-Afval-Pakker) te worden in America. 
Dankzij hun inzet blijft het hele dorp wat opgeruimd (helaas is dit 
nodig om het allemaal netjes te houden). Extra hulp hierbij is 
altijd welkom. Middels een appgroepje houden de ZAP’ers elkaar 
nu ook op de hoogte, van waar ze zijn geweest en zo.  
 
Heb jij ook interesse om als (officiële) ZAP’er 
aan de slag te gaan? Kijk dan eens op 
www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-
opruimen.  
Als jij je daar aanmeldt, dan krijgt je van de gemeente diverse 
materialen ter beschikking.  
En als jij je ook bij de Americaanse ZAP-groep wilt aansluiten, 
stuur dan een berichtje aan schoon@inamerica.nl.  
 

Activiteiten Zij Vooruit! uitgesteld. 
Helaas hebben we onze avond van 1 december moeten 
annuleren. We hopen dat we onze laatste avond van dit 
jaar, 15 december, wel kunnen laten doorgaan. Onze leden 
zullen hierover persoonlijk bericht ontvangen. 
We wensen iedereen een fijne Sinterklaas-avond. 
Opbrengst Rabo Clubsupport Zij Vooruit! 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het 
stemmen. We zullen een bedrag van € 181,28 ontvangen 
en dit goed besteden voor de vereniging. 
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Uitnodiging 
Op woensdag 15 december 2021 staat de eerstvolgende 

Openbare Dorpsraadvergadering gepland. 
Zolang de strenge Coronamaatregelen gelden  

zullen ook wij helaas niet fysiek bij elkaar gaan komen. 
Daarom houden we deze avond vanaf 20.00 uur 

een videovergadering. 
Wil je meedenken en praten of heeft u vragen aan de 

dorpsraad? 
Mail dan gerust naar info@dorpsraadamerica.nl  
of bel of app naar 06-51554717. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1e participatieavond woningbouw Wouterstraat fase 2 
op maandag 20 december a.s. om 19.00 uur 

Afhankelijk van de dan geldende maatregelen vindt deze avond fysiek 
plaats in de Bondszaal dan wel digitaal via MS Teams. Bij een fysieke 
bijeenkomst worden er uiteraard maatregelen getroffen voor uw en 
onze veiligheid. Belangstellenden dienen zich uiterlijk 17 december 
a.s. voor de participatieavond aan te melden.   
 
Aanleiding 
De gemeente Horst aan de Maas zet in op het toevoegen van 1.000 
woningen tot en met 2025. 
In 2025 moet er voldoende aanbod zijn, passend bij de woonwensen van 
de inwoners. Met voor iedereen iets te kiezen, nadrukkelijk ook in het 
eigen dorp.  Zo ook in America. De gemeente wil aan de Wouterstraat 
een woningbouwplan realiseren. Dit is een vervolg op het al in 
uitvoering zijnde plan aan de Wouterstraat.  
 
Participatieproces 
Wij willen met bewoners uit America een participatieproces voor deze 
woningbouwontwikkeling doorlopen. Dit met als doel om te komen tot 
een goed stedenbouwkundig ontwerp voor deze locatie. Dit is dé 
gelegenheid om mee te denken over de invulling van het nieuwe 
woongebied. Onder begeleiding van stedenbouwkundig bureau Verbeek 
worden in deze eerste sessie uw ideeën en wensen opgehaald.  
In een tweede (vervolg)sessie worden de eerste ideeën en inzichten van 
het bureau - in de vorm van een eerste concept stedenbouwkundig plan 
- met u gedeeld. 
Aanmelden voor bijeenkomst 
Om aan de eerste participatieavond deel te kunnen nemen, vragen wij u 
zich aan te melden. Stuur uiterlijk 17 december een e-mail naar 
postbuseeng@horstaandemaas.nl onder vermelding van bijeenkomst 
Wouterstraat, uw naam, adres en met hoeveel personen u komt (van 
belang bij een fysieke bijeenkomst).  
Vragen 

Hebt u nu al vragen, neem dan contact op met Jules Toebosch 
(projectleider wonen) via telefoonnummer 077-4779777 of via de e-
mail j.toebosch@horstaandemaas.nl.  
Met vriendelijke groet en tot 20 december! 
Jules Toebosch, Projectleider Wonen  
 

mailto:postbuseeng@horstaandemaas.nl
mailto:j.toebosch@horstaandemaas.nl


   

EETPUNT AMERICA  
 

 
Woensdag 1 december 2021 er geen Eetpunt. 
Voor info: Mien Cuppen (tel. 077–4641828 – 06-23234707)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste gasten van de Hoeskamer:  
Door de maatregelen is het (hopelijk maar) 
even niet mogelijk om de Hoeskamer open 

te hebben. Als we weer beginnen, krijgt u 
bericht van ons. Blijf intussen gezond! 

 
U bent hopelijk snel weer welkom op dinsdagmiddag en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de Hoeskamer bij Aan 
de Brug.  

Neem voor informatie contact op met  
077-4642068 of 06-42251171 

         De Vrijwilligers van de Hoeskamer.  
 

America bruist.  even niet… 
Elk jaar staan aan het begin van het nieuwe jaar de kampioenen en de mensen, 
die een bijzonder prestatie geleverd hebben het afgelopen jaar in de 
belangstelling tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst America bruist. U begrijpt dat 
dit begin januari a.s. niet gaat lukken.  
 
Door de crisis waren er ook niet zoveel kampioenen in 2021, maar daarentegen 
wel heel veel mensen, die een bijzondere prestatie geleverd hebben. Denk 
maar eens aan al die mensen uit America die in de gezondheidszorg werken en 
al die mensen, die als mantelzorger hun naaste of de buurman of buurvrouw 
bijstaan. Maar ook de mensen, die het door de omstandigheden moeilijk 
hebben, zowel privé als zakelijk.  
De kampioenen nemen we mee naar begin januari 2022.  
Ook was er voor 2021 de Open bedrijvendag gepland. Mogelijk schuiven we die 
door naar het voorjaar van 2022. 
Verder danken we iedereen, die ons gesteund heeft bij de RABO Club support  
actie en wensen we u allemaal een gezond 2022 toe.  
 
Samen met de organisatie van de Americaanse quiz zoeken we naar een datum 
om toch samen de prijsuitreiking van de quiz te doen. U hoort hier nog van.  
De quiz is verplaatst naar 15 januari 2022  
  
Stichting  

 
 



 
 

Hallo beste kieners ! 
Het kienen op woensdag  
8 december gaat helaas  
NIET door! 

Groetjes, De kienclub !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPIONNENWEDSTRIJD ST. MAARTEN 
 
Op 10 november werd Sint Maarten weer herdacht in America. En net als 
andere jaren hadden weer heel veel kinderen uit America prachtige 
lampions gemaakt om daarmee langs de deuren te gaan en om uiteraard 
mee te doen aan de Lampionnenwedstrijd. De lampionnen werden bij 
Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland in America beoordeeld door een 
deskundige jury, namelijk Prins Geert II (Mulders) met Prinses Christine, 
Erik Roelofs (JNA) en Wilmie Geurts (Dagwinkel). Zij hadden de 
moeilijke taak om de allermooiste lampionnen er uit te zoeken. Maar 
het is hun gelukt. Op de foto hiernaast staan de prijswinnaars van dit 
jaar. Hieronder de uitslag in de vijf leeftijdscategorieën:  
Zie ook foto vorige bladzijde. 
2-3 jaar: Gijs (Minion) en Nanne (Hartje) 
4-5 jaar: Sem (Monster) en Juna (Unicorn) 
6-7 jaar: Fer (Pinguin) en Sophie (Eenhoorn) 
8-9 jaar: Dave (Krokodil met vis) en Malou (Saturnus) 
10-12 jaar: Victor (Herfstlampion) en Evi (Schaap) 
 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie prijs.  
 

Na de voordracht van het verhaal van Sint Maarten, het ontsteken van 
het Sint Maartensvuur, de prijsuitreiking en de heerlijke erwten- en 
tomatensoep, die dit jaar door Soep van Lei (Vervoort) was gemaakt, 
kon iedereen weer voldaan naar huis. De organisatie dankt hierbij 
nogmaals alle lampionnenmakers en iedereen die mee heeft geholpen 
om dit allemaal weer mogelijk te maken. Tot volgend jaar! 
 
Foto’s van deze avond zijn te bekijken via www.jnamerica.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jnamerica.nl/


Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een 

laag inkomen bij de nieuwe wet Vrijwillige 
Ouderbijdrage 

De meeste gezinnen met schoolgaande kinderen ontvangen in het 

najaar een rekening voor de vrijwillige ouderbijdrage. Uit de vrijwillige 

ouderbijdrage betalen scholen alle extra activiteiten die buiten het 

verplichte onderwijsprogramma vallen. Sinds kort geldt een nieuwe 

wet voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wet regelt dat alle kinderen 

voortaan naar elke school kunnen én kunnen deelnemen aan alle 

schoolactiviteiten. Ongeacht of hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage 

kunnen betalen.  
Voortaan mogen alle kinderen meedoen aan extra schoolactiviteiten 

Scholen sturen ouders elk jaar een rekening voor de vrijwillige 

ouderbijdragen. Zo betalen ouders met kinderen op de middelbare 

school gemiddeld € 185,- tot € 264,- per kind per jaar voor extra 

activiteiten die buiten het verplichte lesprogramma vallen. Denk 

daarbij aan activiteiten als excursies, introductiekampen,  de 

kerstviering, bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en tweetalig 

onderwijs. Deze kosten komen bovenop de honderden euro’s aan 

gewone schoolkosten voor boeken, laptops, schoolspullen en vervoer. 

In het verleden mochten kinderen waarvan de ouders de vrijwillige 

ouderbijdrage niet konden betalen, niet meedoen aan extra 

activiteiten. Er bestond een ongelijkheid in kansen tussen kinderen. De 

nieuwe wet maakt daar nu een einde aan. Voortaan mogen alle 

kinderen meedoen aan de extra activiteiten op school. Voor kosten die 

scholen maken voor het verplichte onderwijsprogramma geldt deze 

nieuwe wet niet.  
Neem contact op met Leergeld Horst aan de Maas over rekeningen van 

school 

Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een inkomen 

rond 120% van het bijstandsniveau bij kosten die ze moeten maken 

voor school, sport en vrije tijd van hun kinderen. De stichting adviseert 

alle gezinnen met een laag inkomen om contact met hen op te nemen 

als ze een rekening krijgen van hun basisschool of middelbare school. 

Leergeld helpt gezinnen financieel en beantwoordt vragen over het 

betalen van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten. 

Leergeld Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat alle kinderen 

gewoon mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd. Kinderen die 

gewoon mee kunnen doen, blijken gezonder, ze maken vriendjes en 

ontwikkelen zich beter. Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor 

werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Meer 

informatie en aanvragen? Ga naar www.leergeldhorstaandemaas.nl.  

Dementie 
 
Er wordt al veel aandacht 
geschonken aan de ziekte 
dementie. 
Maar als het in je familie of 
nabije kennissenkring voorkomt, 
kun je met onduidelijkheden of 
vragen zitten. Dan is het fijn om hierover met mensen te praten 
en meer kennis te verkrijgen. 
Ik wil u hier graag mee van dienst zijn, door het geven van 
voorlichtingen in een groepje met familie, buren of bekende bij u 
thuis. Bel of mail mij gerust voor meer informatie. 
Cora Keijsers, namens de werkgroep dementie America 
Tel. 0615351954 
Mail: ccm.keijsers@gmail.com  
 

Samen een leefbaar America houden! 
Al sinds 1949 zetten bewoners zich actief in voor de leefbaarheid 
van America, en met succes….. 
 
Vele Americanen doen wel ergens iets van vrijwilligerswerk in ons 
dorp. Heel goed natuurlijk, dat houdt America sterk. Om America 
nu en in de toekomst ook leefbaar te houden is het belangrijk dat 
er steeds weer nieuwe mensen zich in willen zetten voor ons dorp. 
De dorpsraad van America is een organisaties die zich vooral 
bestuurlijk inzet voor ons dorp. De dorpsraad heeft al vele zaken 
weten te realiseren in het belang van America. En dat wil het 
blijven doen! 
 
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een toekomstbestending 
America? Kom dan eens een keer naar een openbare 
dorpsraadvergadering of neem eens contact op met Marco Hesp 
via voorzitter@dorpsraadamerica.nl of 06-51554717 
We hebben jou namelijk hard nodig!!! 
 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
mailto:ccm.keijsers@gmail.com
mailto:voorzitter@dorpsraadamerica.nl


Oproep aan verenigingen e.d., die activiteiten organiseren: 
Houd u aan de geldende maatregelen en adviezen en gebruik vooral uw 
gezond verstand. Overweeg vooraf goed of u uw activiteit met 
inachtneming van de geldende maatregelen wel veilig kunt organiseren .  
Om begrijpelijke redenen komt u hiermee voor moeilijke keuzes te 
staan. Jammer genoeg is dit de situatie waarin we nu staan.  
Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact op met de gemeente: 
077 4779777 
Neem contact op met de organiserende vereniging over het al of niet 
doorgaan van een activiteit op onderstaand overzicht ! 
 

Activiteitenoverzicht America dec. 2021 (onder voorbehoud).  
December 
1 – Eetpunt in Aan de Brug 
3 – Computerclub America 
8 – Kienen voor ouderen  
8 - Uitslag Grote Clubactie 
11 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
12 - Inleveren kopie Peelklokje 
12 – Bierpongtoernooi AVV 
14 – Kerstmiddag Zonnebloem  
15 - Optreden Golden d'Light Zij Vooruit 
15 - Openbare dorpsraadvergadering - digitaal 
17 - Computerclub America 
17 – KBO Kerstviering met H. Mis in de kerk (13.30) 
20 – informatieavond Wonen in America  
31 - Computerclub America 

Januari 2022 
5 – Eetpunt in Aan de Brug  
5 -  Opfriscursus verkeer Zij Vooruit 
8 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
15 – Americaanse Quiz 
16 – Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Caecilia 
16 – Inleveren kopie Peelklokje  
19 – Gezellige middag KBO 
21 – Senioren Expo Beurs KBO 
22 – Prinsenbal en verlovingsbal Boerenbruidspaar 2022 
26 - Lezing over haarwerken Zij Vooruit 
29 – Playbackavond  
30 – Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins(es) 2021 
 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl 

VOOR  DECEMBER: 
 

Voor alles wat je maar kunt 
bedenken 

Wij hebben heel nuttige 
geschenken 

Een mooie trui of shawl 
Wij hebben het allemaal 

Een pyjama om mooi de nacht in te 
gaan 

Daarvoor  klopt Sint ook zeker bij 
ons aan 

Als extraatje in deze dec tijd 
Wordt je bij aankoop van , 

overhemd of trui 
Met een gratis paar sokken verblijd 

HEIJSTER 
WOL EN TEXTIEL 

AMERICA 

 

Attentie ! Voor Kerstmis verschijnt er 
nog een Peelklokje. 

Berichten, inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag 
inleveren tot 12 december. (advertenties in kleur graag tot 5 
december). 

 

De Redactie van het Peelklokje zoekt een nieuw lid voor 
de redactie. Een paar uurtjes per maand meewerken aan 

het voorbereiden en maken van ons maandblad! 
Voor informatie: Wilma van Ginkel, tel: 06 22328106 

 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.inamerica.nl/


 Na 31 augustus sluiten onze deuren weer voor 

de verkoop van verse blauwe bessen. 

Maar elke zaterdagochtend blijven wij 

geopend voor blauwe bessen produkten, 

pakketten en diepvries bessen. 

Ook ons vlees is dan gewoon te verkrijgen. 

Voor een lekkere naar wens gemaakte taart, 

cupcake of een uitgebreide high tea Kunt u 

kijken op www.beavies.nl voor de vele 

mogelijkheden of bel even. 

Wij danken u voor het vertrouwen voor het afgelopen seizoen. 

 

Fam. De Kleijne                           Handje Gezond: 06-34451302 

Dorperpeelweg 15                       Beavies: 06-52216744 

5966 PM America                       Vleespakketten: 06-46464198 

www.handjegezond.nl 
 

Hondenpoep is nog steeds een regelmatig terugkerend, vervelend 
probleem.  

Overal, maar zeker op plekken, waar kinderen lopen of spelen. 

Baasjes, bedankt voor ’t opruimen! 

 

 

 

Fijne  

 

   Sinterklaas allemaal! 
 

 

 

 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk 
America en huisarts van Weeghel 

 
In februari 2022 zijn we verplicht om over te stappen op een nieuw 
computersysteem voor de huisarts maar ook voor de apotheek. We houden u de 
komende maanden op de hoogte wat dit voor u gaat betekenen. 
 
U dient alvorens u de praktijk betreedt altijd eerst telefonisch contact op te 
nemen met de assistente. Indien er een afspraak voor u gemaakt wordt hoort u 
welke locatie geopend zal zijn. 
Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan door zoals gepland is. 
 
De apotheek in America is normaal geopend: op werkdagen van 08.00 tot 
12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur. 

 
Wij waarderen het als u binnen de praktijken een mondkapje draagt, 
voor uw en onze veiligheid.  

Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen kunt 
contact opnemen met Spoedpost Noord Limburg 0900 8818 

 

Website: https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl. 
Neem een kijk op de website en meld je nu aan! 

 

Apotheek en huisartsenpraktijk America. 
Iedere dag bereikbaar 
 
  Huisartsen  Apotheek  

Maandag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

dinsdag  8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

woensdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Donderdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

In de pauzes (10.30 – 11.00) gesloten. 
 
Spoedrecepten: na 15.00 uur bestellen via telefoonnummer 077-4674175 
Afhalen recepten: iedere dag vanaf 13.00 uur. 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl   
 

Ook voor uw herhaalrecepten, e-consulten en overige vragen. 

http://www.beavies.nl/
http://www.handjegezond.nl/
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


 

Houd America Schoon!  
Met enige regelmaat wordt er groenafval 
en ook soms restafval gestort, 
bijvoorbeeld aan de rand van de 
Kabroeksebeek, De Schaak, langs de weg en ook in windsingels. 
Deze locaties zijn hier niet voor bedoeld natuurlijk. Graag gebruik 
maken van bladkorven in uw buurt voor groenafval. Restafval graag 
in de bruin/gele afvalzakken die bij Ine Derks-Haegens verkrijgbaar 
zijn. Voor groter grof afval kunt u bellen met de gemeente 077-
4779777. 
 
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met HONDENPOEP in de 
bladkorven gegooid. Dit is NIET de bedoeling en mag ook niet! 
Hondenpoep mag in de daarvoor geplaatste prullenbakken of 
gewoon thuis in de prullenbak bij het restafval! 
Bij voorbaat dank.  
Namens alle Americanen 
===============================================In ’t Pools: 
Utrzymuj Amerykę w czystości! 
 
Z pewną regularnością wyrzucane są odpady 
zielone, a czasem odpady kuchenne, na 
przykład na skraju Kabroeksebeek, De Schaak, 
wzdłuż drogi, a także w  wiatrochronach. Te 
lokalizacje nie są oczywiście do tego przeznaczone. Prosimy używać koszy na 
liście w swojej okolicy na zielone odpady. Prosimy wrzucać resztki odpadów do 
brązowo-żółtych worków na odpady, które są dostępne w sklepie Ine Derks-
Haegens. W przypadku większych odpadów wielkogabarytowych można 
zadzwonić do gminy pod numer 077-4779777. 
Do koszy z liśćmi regularnie wrzucane są również plastikowe torebki z 
odchodami psów. To NIE jest dobre miejsce i nie powinniśmy tego robić! 
 
Psie odchody umieszczamy  w śmietnikach umieszczonych w tym celu lub po 
prostu w domu w koszu na śmieci z odpadami kuchennymi! 
 
Z góry dziękuję 
w imieniu wszystkich mieszkańców America  

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
Huldiging Jubilarissen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 november werden onze jubilarissen 
gehuldigd. Hier tellen de lidmaatschapsjaren van onze fusieverenigingen ook in 
mee. Gefeliciteerd dames! 
15 jaar lid: Evelyne Corbey (niet op foto), Marian Litjens (2e van rechts), Sharon 
Cuppen (2e van links), Jenna Boekesteijn (rechts) 
25 jaar lid: Marieke van Asten (links) en Berdien van Helden (midden) 

 
 
Trainingen Kangoeroeklup in zaal Jong Nederland Hegelsom 
De KangoeroeKlup zal in de winterperiode wekelijks gaan trainen in de zaal van 
Jong Nederland in Hegelsom. De KangoeroeKlup is een soort kleutergym met 
een knipoog naar korfbal. De training is gebaseerd op basisvormen van 
bewegen. Kinderen van (3), 4 en 5 jaar doen spelenderwijs leuke bal- en 
beweegspellen. 
De trainingen zijn op zaterdag van 9.30-10.30 uur in de zaal van Jong Nederland 
in Hegelsom. Data zaal: 4-11-18 december, 8-15-22-29 januari, 5-12-19 februari 
en 5-12-19-26 maart. 

http://www.svoxalis.nl/


Heeft uw dochter interesse om een keer mee te trainen? Neem dan contact op 
met: Jolanda Arts, artsvousten@ziggo.nl of Chantal van den Homberg, 
wervingenbehoud@svoxalis.nl 
 
Trainingen G-Sport in zaal Jong Nederland Hegelsom 
Oxalis gaat ook in de zaal door met het aanbieden van een beweeg- en 
vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperking. SV Oxalis vindt het belangrijk 
dat iedereen kan meedoen. Plezier en samen bewegen staan voorop. Inmiddels 
is er een enthousiaste groep meiden en jongens die onder deskundige 
begeleiding op een laagdrempelige manier leuke balspellen en korfbalgerichte 
oefeningen doen. De balspellen en beweegoefeningen worden afgestemd op 
het niveau van de G-sporter. De trainingen zijn op zaterdagochtend van 11.00-
12.00 uur in de zaal van Jong Nederland in Hegelsom. 
Data zaal: 4-11-18 december, 8-15-22-29 januari, 5-12-19 februari en 5-12-19-
26 maart. 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met: Jolanda 
Arts of Chantal van den Homberg, wervingenbehoud@svoxalis.nl 
Zie ook onze website: https://svoxalis.nl/svo/?page_id=2114 
 
Start zaalcompetitie 27/28 november - Corona Richtlijnen Zaal  
De zaalcompetitie start 27 en 28 november. SV Oxalis zal zich houden aan de 
aangescherpte Corona regelgeving die 13 november is afgekondigd en zoals we 
die van de overheid, NOC-NSF en KNKV verkregen hebben. 
Dit houdt in:  

• Voor het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en 
ouder in binnensportaccommodaties is het coronatoegangsbewijs (CTB), 
oftewel de QR-code verplicht. 

• Er is een uitzondering gemaakt voor vrijwilligers zoals trainers en 
coaches, scheidsrechters of mensen die bijvoorbeeld 
onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging. 

• Publiek is niet toegestaan op de sportaccommodatie.  

• De kantine van Sporthal De Kruisweide valt onder de Horeca regels, en is 
te bezoeken met het CTB. Let op, deze valt onder algemene horeca en 
hierbij geldt dus dat iedereen vanaf 13 jaar wordt gecontroleerd.  

• Tevens blijven de basisregels van kracht (was/desinfecteer je handen, 
hoest/nies in de elleboog, schud geen handen, blijf thuis bij klachten en 
laat je testen, etc). Daar is het dringende advies om 1,5-meter afstand te 
houden aan toegevoegd.  

Recreanten / Midweek leden gezocht 
Vind jij het leuk om op woensdagavond gezellig in een team te sporten? Wil je 
niet de verplichting van het trainen, maar vind je het wel leuk om wekelijks een 
wedstrijdje te spelen? Ons recreanten en midweek team is nog op zoek naar 
nieuwe leden. Gezelligheid en plezier staat voorop! Kom anders een keertje 
kijken op een woensdagavond. Meer info via info@svoxalis.nl 
 
Agenda 

• 27-11-2021 +  28-11-2021: Start zaalcompetitie 2021-2022 

• 28-12-2021: Blacklight toernooi in Sporthal De Raaijhal Overloon voor 
jeugdteams verdeeld in 4 dagdelen tussen 9.30-21.30u 

Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis,  
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of  
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 

 

Binnenkort een (klein) feestje ?  
De Werkgroep Oud – America beschikt over een flink aantal klaptafels en 
houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of een 
andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 4,- per set) 
te huur. Er zijn ook sets te huur met beschermers voor gebruik binnen (€ 6,- 
per set) .  

Er zijn verder ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  

(tel. 077 4641928) b.g.g. 06-21274075 

 

Complimenten woon – en leefomgeving 
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen.  

Samen moeten we America mooi en veilig zien te houden, ook in 
de winterperiode !!  

Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?  
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 
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Mega Clubactie Dagwinkel 
Doe mee aan deze prachtige 
actie en geef uw muntje aan de 
vereniging naar keuze voor een 
welkome financiële injectie!  

Het kan nog even! 
 
 

 
In het LaefHoês is de Laeshook overdag OPEN om 
boeken te ruilen. Probeer de pauzes te vermijden.  

Er is keuze uit ruim 600 boeken.  
Loop gerust eens binnen. Mondkapje is verplicht. 

 

Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende  belangstelling 
en de vele lieve kaartje en bloemen bij het overlijden van Erwin. 
Nogmaals dank hiervoor.  
 
Fam Luttge 
Natasja, Jelle,Vieve, Marah en Stef 

 

De ontwikkelingen m.b.t. corona: de huisartsen in heel Limburg 
bereiden zich voor op een donkere fase.  

Hou de websites en facebook in de gaten voor berichtgeving hierover. 

 

 
 
 
 

Carnaval in America! 
Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes, 
 
Zoals jullie weten veranderen de coronamaatregelen 
momenteel van maand tot maand. 
Als bestuur van de carnavalsvereniging houden we 
deze maatregelen goed in de gaten.  
Verder zijn we samen met de nodige vrijwilligers achter de schermen 
druk aan de gang om het carnavalsseizoen van 2022 te organiseren.  
Hoe dit er precies uit komt te zien hangt natuurlijk van de maatregelen 
af: misschien wel met een corona check of maximaal feesten tot 00.00 
uur. Alle mogelijkheden staan nog open, maar vooralsnog gaan we ervan 
uit dat de carnaval door zal gaan.  
Alaaf!  

 
 



SERENADE DOOR DE FANFARE 
Woont u in America? 

Bent u 50 of 60 jaar getrouwd?  

Binnenkort of over een tijdje? 

Of heeft u dit jubileum gevierd tijdens de 

coronaperiode? 

Wilt u uw ouders/grootouders verrassen? 

 Afgelopen periode konden wij door de 

maatregelen  

helaas geen serenade brengen. Nu mogen we weer  

en we willen u graag (alsnog) een serenade aanbieden  

namens de Americaanse dorpsgemeenschap! 

Laat ons weten of u een serenade op prijs stelt of dat u 

iemand met een serenade voor dit mooie jubileum wilt 

verrassen.  

Stuur een email naar secretariaat@mvcaecilia.nl of neem 

contact op met het secretariaat: Marion Heijnen, 06-

51062954 
 

AVV America 1e elftal programma december 
 
5  dec. 2021  America 1 – Venlosche Boys 4 (12.00 uur) 
16 dec. 2021  America 1 – Leunben 2 (19.30 uur) 
Daarna Winterstop! 

 

AVV America Veteranen Programma december. 
De wedstrijden beginnen meestal om 17.00 uur. 
 
4 december   America – FCV ’t Ven om 17.00 uur. 
Daarna Winterstop! 
 

Pas op voor vele manieren van oplichting 
Laat u niet foppen!  

Het kan u veel geld kosten. 

 

Wat doe je met een broodrooster of een koffiezetapparaat dat het 

niet meer doet? Weggooien? Mooi niet! 
Het is niet duidelijk wanneer het volgende Repaircafé is!  

Breng uw defecte apparaat t.z.t. mee ter reparatie.  

Wij proberen er nog iets van te maken! 

We zien u graag als het weer kan in het 
LaefHoês. 

 

 

Voor info: teun@ojccartouche.nl 
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Beste Leden van de KBO.  
We zitten weer in een nare situatie met al de 
besmettingen van het corona virus. Ook al zijn we 
wel gevaccineerd, we kunnen het virus nog 
evengoed oplopen en dat is wat wij niet willen.  
Daarom is de spellenmiddag op 24 Nov ook niet door gegaan, en of de 
kerstviering wel door kan en mag gaan is op dit moment nog niet te 
zeggen wij hopen van wel. Wij richten ons toch maar naar het volgend 
jaar. Op 19 Januari hebben we een gezellige middag op het programma 
staan. 
Er is weer de senioren Expo Brabant in Veldhoven dat is een beurs voor 
senioren waar van allerhande bezienswaardigheden zijn voor ieder wat 
wils. De beurs is van 18 tot en met 23 Januari en onze voorkeur is 
Vrijdag 21 Januari. We worden met de bus opgehaald en weer terug 
gebracht voor € 7.00 pp dat is inclusief de entree voor de beurs. Dit 
willen we organiseren met de KBO Meterik zodat we ook een volle bus 
hebben. Zet dit maar in de agenda: er komt nog een aanmeld formulier 
voor. 
We hebben mee gedaan aan de  Rabo clubsupport en dat heeft het 
aardige bedrag  van € 250,59 opgebracht. Iedereen die op ons gestemd 
hebben heel hartelijk dank daarvoor namens alle leden. 
Dan is er bij de vergadering gevraagd voor suggesties voor het nieuwe 
jaar programma. Graag door geven zodat we een mooi jaarprogramma 
op kunnen stellen, want dit is van en voor de leden we hebben wel een 
paar suggesties binnen gekregen maar graag nog meer. 
Tot zover let op elkaar en blijf vooral gezond. Groetjes het bestuur. 
 

Beste reizigers bij Vervoer in America 

Neem het volgende in acht:  
Stap zoveel mogelijk zelf in en uit 
Doe, indien mogelijk, zelf de gordel om  
Ga, als u alleen bent, rechts achterin zitten (en dat mag zonder 
mondkapje) 
Bij meerdere reizigers geldt: mondkapje verplicht 
In uitzonderlijke gevallen: reiziger voorin, dan zowel chauffeur als 
reiziger een mondkapje. 
Per jan. 2022 zullen de ritprijzen iets verhoogd worden i.v.m. de stijgende kosten.  

 

Op de fiets ?  
De donkere dagen komen er 
weer aan. Zorg dat je gezien 
wordt ! 

 

 

Welkom in ons Dorpspark!     
Overal liggen beukennootjes en veel gekleurd blad, om 
met de kinderen er door heen te rennen. Eventjes kijken 
bij onze reus Beus, hij ligt nu wel onder een heerlijke 
deken van beukenblaadjes. Lekker op de speeltoestellen 
klimmen, schommelen en met elkaar ravotten. Ook onze 
dieren vinden het ook leuk om extra aandacht te krijgen. 
Ze horen je al van ver aan komen. Ga eens kijken, 
eventjes lekker eruit!! 
 

 

De basisregels voor iedereen! 

 

 
 

 



 
Uit de oude doos van Oud America. www.oudamerica.nl  

 

Het volgende Peelklokje zal vlak voor 
de Kerst verschijnen. Berichten, 
inclusief uw eventuele kerst- en 

nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 
12 december. (advertenties in kleur 

graag tot 5 december). 
 

 

 
 

Vervoer in America  
Rit bestellen via: 06-38294416 op ma. t/m vrij. tussen 10 
en 12 uur.  
Ook hier geldt: niet fit, bestel geen rit !  
Gebruik alleen dit 
nummer, a.u.b. geen 
privénummers.  

 
 

http://www.oudamerica.nl/


Kendedie nog ? 

De Carnaval zit er (hopelijk) weer aan te komen. Het komende seizoen met de 
jubilerende Jeugdcarnaval (5 x 11 jaar).  

In 1966 richtte Sjeng Wijnhoven een jeugd Raad van 11 op. Sjeng was bij de 
voetbalclub leider van de B1 jeugd en alle jongens van dat elftal deden mee.  

Zoon Joep werd als jeugdprins aangewezen en Lou Janssen als de eerste vorst. 

 
Op de foto hieronder het mooie Jeugdgezelschap van 2010 ! 

Informatie hierover kun je sturen naar info@oudamerica.nl  

 
Werkgroep Oud America  www.oudamerica.nl 
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Café Boëms Jeu 
 
 

Boëms blieft Boëms : 
altijd  

Alderwets gezellig 



 
 

Mensen in het nieuws. 
Op 28 september overleed Erwin Luttge, echtgenoot van Natasja Luttge. Erwin 
was 54 jaar.  
Op 30 oktober overleed Paula Poels – Cleven, echtgenote van Toon Poels (†). 
Paula was 95 jaar.  
Op 31 oktober werd Jens geboren, zoon van Ralf Bouweriks en Sjan v/d Lisdonk 
(Munckhofplein 6).  
Op 13 november werd Liv geboren, dochter van Kevin en Daisy Falize – 
Kleuskens (Kerkbosweg 8).  
 
Terug van weggeweest: Roy en Jolijn Derix - Ummenthun met hun kinderen 
Zeb en Finn wonen weer in America en wel op Hoebertweg 4b. Op Past. 
Jansenstraat 38 zijn Mitch Francken, Mieke Selten en Joëlle (1 jr.) komen 
wonen.  Allemaal welkom in America. 
 
Op 27 november zou het jaarlijkse Caeciliafeest van de fanfare plaatsvinden 
met de huldiging van jubilarissen van 2020 én 2021. Helaas is dit niet 
doorgegaan maar hierbij toch de jubilarissen: 2020:  Rob Haegens en Rob 
Jacobs 40 jaar, Petra v.d. Munckhof, Ger v.d. Munckhof en Annie Daniëls 50 
jaar. In 2021: Susanne Rietveld-Vervoort 25 jaar, Ger van Rensch 40 jaar en 
Jac Cuppen 60 jaar. Op een later tijdstip volgt alsnog de huldiging.  
Sharon Cuppen werd gehuldigd vanwege haar 15 jarig lidmaatschap van SV 
Oxalis. Allen gefeliciteerd! 
Sinterklaas is weer in het land. Dit feest zal ook dit jaar anders gevierd 
worden, maar cadeautjes zullen er vast en zeker zijn.  
 
Het volgende Peelklokje zal vlak voor de Kerst verschijnen. Berichten, inclusief 
uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 12 december. 
(advertenties in kleur graag tot 5 december). 

 
In januari publiceren we altijd een jaaroverzicht van de geboorten en de 
overlijdens van het afgelopen jaar (2021) , die bij ons bekend zijn. Heeft u nog 
gegevens hiervoor? Graag doorgeven.  
 

De Redactie van het Peelklokje is op zoek naar een nieuw lid voor de redactie. 
Wie wil er een paar uurtjes per maand meewerken aan het voorbereiden en 

maken van ons maandblad! 
Voor informatie: Wilma van Ginkel, tel: 06 - 22328106 

 

Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in het nieuws”? 
Graag tijdig bij de redactie via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Nieuwe bewoners (voor zover bekend) krijgen een informatiepakketje over 
America in de bus.  

Ook het verenigingsnieuws is gratis. 
Wij zijn afhankelijk van uw gegevens. 


